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Cereri Mărci publicate în 18.11.2015
(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 07430

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/11/2015 S.C. DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL S.A.

Denumire
Marcă
(540)
La bine si la socri

2 M 2015 07439

11/11/2015 S.C. SONIMPEX TOPOLOVENI
S.R.L.

Magiun din măr Topoloveni

3 M 2015 07440

11/11/2015 S.C. SONIMPEX TOPOLOVENI
S.R.L.

Magiun din struguri
TOPOLOVENI

4 M 2015 07441

11/11/2015 S.C. EJOBS GROUP S.R.L.

ejobs#1 în recrutare

5 M 2015 07442

11/11/2015 S.C. ZORILE TOYS S.R.L.

ECLIPSA TOTALĂ DE PREŢURI

6 M 2015 07443

11/11/2015 S.C. SONIMPEX TOPOLOVENI
S.R.L.

Magiun de dovleac Topoloveni

7 M 2015 07444

11/11/2015 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
CICLISM

Turul Ciclist al României

8 M 2015 07445

11/11/2015 FUNDATIA PARTENER BRASOV

ACADEMIA DE INFORMATICĂ A
[i]

9 M 2015 07446

11/11/2015 POPA ALEXANDRU

PGA Imobiliare

10 M 2015 07447

11/11/2015 S.C. NIRO INVESTMENT S.A.

CHINA TOWN

11 M 2015 07448

11/11/2015 S.C. CHEZ MOI CAFÉ S.R.L.

La Strada BISTRONOMIE

12 M 2015 07449

11/11/2015 S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.

EMETISTOP

13 M 2015 07450

11/11/2015 S.C. GRAND MOULIN S.R.L.

SNICKERSCAKE

14 M 2015 07451

11/11/2015 S.C. HEAT MUSIC PRO SHOP
S.R.L.

HMT HEAT MUSIC TALENT

15 M 2015 07452

11/11/2015 S.C. SOFGUARD PROTECT
SECURITY S.R.L.

SPS SOFGUARD PROTECT
SECURITY

16 M 2015 07453

11/11/2015 S.C. ONE CS DISTRIBUTION
S.R.L.

Bonina doar gusturi bune

17 M 2015 07454

11/11/2015 APETREI MARIUS CRISTIAN

KIPIRI
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 07455

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/11/2015 S.C. ZAREA S.A.

Denumire
Marcă
(540)
CORRIDO APPLE CIDERS

19 M 2015 07456

11/11/2015 5A TRADING GRUP S.R.L.

OLM OptoLedMag

20 M 2015 07457

11/11/2015 FABRY ADA LAURA

Ada Bridal & FASHION

21 M 2015 07458

11/11/2015 EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L.

jocuri logice pentru copii

22 M 2015 07459

11/11/2015 CRAZY DONUT S.R.L.

CRAZY DONUT COFFEE &
MORE

23 M 2015 07460

11/11/2015 RESEARCH ROMANIA
SOLUTIONS S.R.L.

R ReserchRomania.ro

24 M 2015 07461

11/11/2015 S.C. AVI COMPACT S.R.L.

AVI COMPACT comfort
technologies

25 M 2015 07462

11/11/2015 CIA COUTURE S.R.L.

Inga Valerie

26 M 2015 07463

11/11/2015 British American Tobacco (Brands) MODE
Inc.

27 M 2015 07464

11/11/2015 DEREVLEAN STEFANEL

28 M 2015 07465

11/11/2015 S.C. CARPAT GUARD SECURITY CARPAT GUARD SECURITY
CONTRACTOR S.R.L.
CONTRACTOR

29 M 2015 07466

11/11/2015 S.C. ORIGINAL TRADITION
S.R.L.

my romanian store

30 M 2015 07467

11/11/2015 BRATILOVEANU MIHAI IONUT

PARTIDUL COLECTIV

31 M 2015 07468

11/11/2015 GUDYNN OLGA FLORENTINA

Aventurile Râmei Oli

32 M 2015 07469

11/11/2015 GUDYNN OLGA FLORENTINA

33 M 2015 07470

11/11/2015 GUDYNN OLGA FLORENTINA

34 M 2015 07471

11/11/2015 LUCA OVIDIU

ARĂDEANA GUSTUL
PUTERNIC AL UNEI BERI CU
TRADITIE

35 M 2015 07472

11/11/2015 S.C. AKTIVRES S.R.L.

tat TÜM
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
36 M 2015 07473

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/11/2015 STADA M & D S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Proctosanum

37 M 2015 07474

11/11/2015 S.C. PROCER COMPANY S.A.

THE ORIGINAL ALEXANDER

38 M 2015 07475

11/11/2015 STUDIO JOBS S.R.L.

STUDIOJOBS ONLINE VIDEO
RECRUITMENT
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(210) M 2015 07430
(151) 11/11/2015
(732) S . C .
DOGAN
MEDIA
INTERNATIONAL S.A., Bd.
Mărăşti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea
D, Pavilion T, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 07455
(151) 11/11/2015
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucureştii
Noi, Nr. 176, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)
(540)
La bine si la socri
CORRIDO APPLE CIDERS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor; cidru non-alcoolic.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); cidru.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii, servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07462
(151) 11/11/2015
(732) CIA COUTURE S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 262, imobil C1,
Judeţul Ilfov, , AFUMAŢI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

Inga Valerie
4
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(591) Culori revendicate:galben-auriu, negru

(210) M 2015 07456
(151) 11/11/2015
(732) 5A TRADING GRUP S.R.L., Str.
Dudeşti-Pantelimon, nr. 19, Clădire
IZOCOLOR, et. 2, cam. 24, sector 3,
032306, BUCUREŞTI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:240905; 240909;
270507; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

OLM OptoLedMag

(210) M 2015 07463
(151) 11/11/2015
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
maro, albastru
(531) Clasificare Viena:130117; 270501;
270508; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Indicatoare iluminate; indicatoare de ieşire
iluminate.
11 Difuzoare (iluminat); şine pentru iluminat
(aparate de iluminat); iluminat de siguranţă;
plafoniere (corpuri de iluminat); instalaţii
pentru iluminat stradal; tuburi luminoase
pentru iluminat; tuburi luminoase pentru
iluminat; corpuri de iluminat de siguranţă;
corpuri de iluminat pentru interior; lămpi de
iluminat pentru exterior; instalaţii de iluminat
de urgenţă; aplice (corpuri electrice de
iluminat); corpuri de iluminat pentru exterior;
dispozitive de iluminat pentru grădină; aparate
decorative electrice de iluminat; instalaţii de
iluminat pentru exterior; dispozitive de

(540)
MODE
(300) Prioritate invocată:
34450/22/05/2015/AD
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Ţigări; tutun; produse din tutun; brichete;
chibrituri; articole pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜
5
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

iluminat pentru vitrine; lampi de iluminat
pentru proiectoare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07439
(151) 11/11/2015
(732) S.C. SONIMPEX TOPOLOVENI
S.R.L., Aleea Cucuteni, nr. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07440
(151) 11/11/2015
(732) S.C. SONIMPEX TOPOLOVENI
S.R.L., Aleea Cucuteni, nr. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

Magiun din măr Topoloveni

(540)

(531) Clasificare Viena:270501;

Magiun din struguri TOPOLOVENI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 07464
(151) 11/11/2015
(732) DEREVLEAN STEFANEL, nr.
2502, Judeţul Suceava, , MARGINEA
ROMANIA
(540)
ELY'S FASHION
6
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(210) M 2015 07441
(151) 11/11/2015
(732) S.C. EJOBS GROUP S.R.L., Bd.
Dimitrie Pompeiu nr. 6, Corp A, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 07442
(151) 11/11/2015
(732) S.C. ZORILE TOYS S.R.L., Str.
Rozelor - Hale Depozit nr. 35, judeţul
Constanţa, 905500, MANGALIA
ROMANIA

(540)
(540)

ejobs#1 în recrutare
(591) Culori revendicate:alb, portocaliu
(531) Clasificare Viena:241725; 260118;
270512;

ECLIPSA TOTALĂ DE PREŢURI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(531) Clasificare Viena:010302; 010320;
010701; 040505; 190112; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte; publicitate şi marketing;
servicii de comenzi online computerizate;
campanii de marketing; publicitate online;
publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice; publicitate online printr-o
reţea informatizată de comunicaţii;
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online; publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice; servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare; marketing promoţional;

˜˜˜˜˜˜˜
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marketing de produse; difuzare de materiale
de reclamă, de marketing şi publicitare.

(210) M 2015 07444
(151) 11/11/2015
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
CICLISM, Str. Vasile Conta nr. 16, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07443
(151) 11/11/2015
(732) S.C. SONIMPEX TOPOLOVENI
S.R.L., Aleea Cucuteni, nr. 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) C A B I N E T
INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)
Turul Ciclist al României

(540)
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

Magiun de dovleac Topoloveni

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07445
(151) 11/11/2015
(732) F U N D A T I A
PARTENER
BRASOV, Str. Rozelor nr. 48, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(210) M 2015 07446
(151) 11/11/2015
(732) POPA ALEXANDRU, Str. Liviu
Rebreanu nr. 29, bl. M36, sc. 2, ap. 47,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)
(540)
PGA Imobiliare

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

ACADEMIA DE INFORMATICĂ A [i]

˜˜˜˜˜˜˜
(531) Clasificare Viena:241707; 260104;
260118; 260121;

(210) M 2015 07465
(151) 11/11/2015
(732) S.C. CARPAT GUARD SECURITY
CONTRACTOR S.R.L., Str. Radu de
la Afumaţi nr. 13, corp B, parter,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

CARPAT GUARD SECURITY
CONTRACTOR
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40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07447
(151) 11/11/2015
(732) S.C. NIRO INVESTMENT S.A., Str.
Dragonul Roşu nr. 1-10, Centru
Comercial Dragonul Roşu Mega Shop,
et. 3, biroul 2-4, judeţul Ilfov, , SAT
FUNDENI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 07466
(151) 11/11/2015
(732) S.C. ORIGINAL TRADITION
S.R.L., Str. Episcopeni nr. 6, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

my romanian store

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:050520; 050521;
090109; 260115; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

CHINA TOWN
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07457
(151) 11/11/2015
(732) FABRY ADA LAURA, Str. Erou
Iancu Nicolae, nr. 82G, et. 1, ap. 7,
Jud. Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(210) M 2015 07448
(151) 11/11/2015
(732) S.C. CHEZ MOI CAFÉ S.R.L., Str.
Gheorghe Lazăr nr. 1, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
(540)

Ada Bridal & FASHION
La Strada BISTRONOMIE

(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, inclusiv îmbrăcăminte, încălţăminte şi
accesorii pentru mirese (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de import export.

(531) Clasificare Viena:270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07449
(151) 11/11/2015
(732) S.C. HYLLAN PHARMA S.R.L.,
Str. Turturelelor nr. 11A, et. 2, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 07467
(151) 11/11/2015
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,
B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2, et.
7, ap. 61, sector 3, 030961,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)
EMETISTOP
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.

PARTIDUL COLECTIV
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:241725; 270524;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporţi
de magnetici de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat; maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipamente pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de

˜˜˜˜˜˜˜
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imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice, clişee.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; inclusiv estimări
şi vânzări ale obiectelor de artă.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

(210) M 2015 07459
(151) 11/11/2015
(732) CRAZY DONUT S.R.L., Str. Perlei
nr. 27, încăperea 2, bl. 212, ap. 2, Jud.
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA
(540)

CRAZY DONUT COFFEE & MORE
(591) Culori revendicate:maro, galben, roz,
alb
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;
080115; 080125; 110302; 260121;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 07460
(151) 11/11/2015
(732) R E S E A R C H
ROMANIA
SOLUTIONS S.R.L., Str. Serghei
Vasilievici Rahmaninov, nr. 29, sc. 2,
et. 2, ap. 17, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(210) M 2015 07461
(151) 11/11/2015
(732) S.C. AVI COMPACT S.R.L., Str.
Aristide Pascal nr. 27, sector 3,
031443, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

(540)

R ReserchRomania.ro

AVI COMPACT comfort technologies

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;
270521; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

(591) C u l o r i r e v e n d i c a t e : a l b a s t r u ,
portocaliu, galben
(531) Clasificare Viena:010302; 010315;
270512; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Prăjituri; prăjituri îngheţate; prăjituri cu
ciocolată; prăjituri cu cremă; prăjituri mici cu
ciocolată; produse de patiserie, prăjituri, tarte
şi biscuiţi (prăjiturele); produse de cofetărie
congelate; produse de cofetărie îngheţate
(nemedicamentoase); produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată şi deserturi
(dulciuri); produse de cofetărie pe bază de
făină; produse de cofetărie pe baza de arahide.

(210) M 2015 07458
(151) 11/11/2015
(732) EDITURA MAXIM CONCEPT
S.R.L., P-ţa Presei Libere nr. 1, Corp
C3, et. 1, Cam. 44 (fosta 123), sector
1, 013701, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07451
(151) 11/11/2015
(732) S.C. HEAT MUSIC PRO SHOP
S.R.L., Str. Streiului nr. 4, bl. 155, sc.
C, ap. 44, parter, judeţul Prahova,
100248, PLOIEŞTI ROMANIA

jocuri logice pentru copii
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Publicaţie periodică (tipărituri).
35 Redactare şi editare; publicitate; regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 16
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
39 Difuzare.
41 Publicare online.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07450
(151) 11/11/2015
(732) S.C. GRAND MOULIN S.R.L., Str.
Rudeni nr. 76, Judeţul Ilfov, 077046,
RUDENI ROMANIA

HMT HEAT MUSIC TALENT
(531) Clasificare Viena:260118; 260122;
261108; 270502; 270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

(540)
SNICKERSCAKE
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de birou; impresariat artistic (managementul
afacerilor pentru artişti).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; servicii oferite de o
şcoală de muzică, lecţii de voce şi instrument,
arta spectacolului, coregrafie, teoria muzicii;
realizarea de spectacole şi emisiuni radio-tv;
servicii de filmări şi înregistrări audio-video;
servicii oferite de un studio de înregistrări.

articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07468
(151) 11/11/2015
(732) GUDYNN OLGA FLORENTINA,
Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 5, Vila 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA

(210) M 2015 07452
(151) 11/11/2015
(732) S.C. SOFGUARD PROTECT
SECURITY S.R.L., Str. Republicii
nr. 32, bl. 15F, sc. A, et. 3, ap. 7,
judeţul Prahova, , CÂMPINA
ROMANIA

(540)

(540)

SPS SOFGUARD PROTECT
SECURITY

Aventurile Râmei Oli
(591) Culori revendicate:roşu, vernil, verde,
maro, galben, alb, negru
(531) Clasificare Viena:031106; 031124;
050315; 050520; 270507; 270508;
270515; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi

(531) Clasificare Viena:010103; 260104;
260113; 260118; 260121;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

(210) M 2015 07469
(151) 11/11/2015
(732) GUDYNN OLGA FLORENTINA,
Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 5, Vila 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07453
(151) 11/11/2015
(732) S.C. ONE CS DISTRIBUTION
S.R.L., Str. Traian Vuia nr. 214,
judeţul Cluj, 400397, CLUJ NAPOCA
ROMANIA
(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii nr. 3, bl.
D8, ap. 31, judeţul Cluj DEJ

(540)

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, vernil, verde,
maro, galben, alb, negru
(531) Clasificare Viena:040505; 040515;
040521; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
38 Telecomunicaţii.

Bonina doar gusturi bune
(591) C u l o r i
revendicate:roşu
(pantone186C)
(531) Clasificare Viena:030503; 260115;
270508; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
17
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clasă conform clasificării de la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (solicităm protecţie pentru
intreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă. (solicităm protecţie pentru intreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (solicităm protecţie
pentru intreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; activitate comercială; servicii de
import-export; lucrări de birou. (solicităm
protecţie pentru intreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(591) Culori revendicate:roşu, roz,
portocaliu, maro, galben, verde, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:040501; 040511;
050906; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07470
(151) 11/11/2015
(732) GUDYNN OLGA FLORENTINA,
Şos. Erou Nicolae Iancu nr. 5, Vila 1,
judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA
(540)

(210) M 2015 07454
(151) 11/11/2015
(732) APETREI MARIUS CRISTIAN,
Str. Sg. Gheorghe Iorga nr. 3, bl. 59A,
sc. 2, et. 9, ap. 149, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
KIPIRI
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(531) Clasificare Viena:010102; 060705;
060725; 180201; 250119; 260116;
260121; 260122; 290115;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
32 Esenţe pentru fabricarea băuturilor;
extracte din fructe non-alcoolice; băuturi din
suc de fructe non-alcoolice; bere; must de
bere; extrase de hamei pentru prepararea berii;
băuturi izotonice; bere de malţ; băuturi
non-alcoolice; preparate pentru fabricarea
băuturilor; cidru non-alcoolic; coctail-uri
non-alcoolice; sucuri de fructe; bere de
ghimbir.
35 Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi; servicii de import-export;
servicii de desfacere; prezentarea produselor
prin orice mijloace pentru comercializare
en-gross şi en-detail; organizare de expoziţii,
târguri, prezentări de produse şi servicii cu
scop comercial sau publicitar; prezentarea,
difuzarea şi distribuirea de prospecte,
imprimate, eşantioane, de orice tip şi pe orice
cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune, prin internet, on-line într-o
reţea computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii; punerea împreună spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere în magazine, lanţ de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă, prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
toate acestea şi pentru esenţe pentru fabricarea
băuturilor, extracte din fructe non-alcoolice,
băuturi din sucuri de fructe non-alcoolice,
bere, must de bere, extrase de hamei pentru
prepararea berii, băuturi izotonice, bere de
malţ, băuturi non-alcolice, preparate pentru
fabricare băuturilor, cidru non-alcoolic,
coctail-uri non-alcoolice, sucuri de fructe,
bere de ghimbir.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea

materiale didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun;
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07471
(151) 11/11/2015
(732) LUCA OVIDIU, Str. Bihorului nr.
2-4, jud. Arad, , ARAD ROMANIA
(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI
(540)

ARĂDEANA GUSTUL PUTERNIC AL
UNEI BERI CU TRADITIE
(591) Culori revendicate:bej, auriu, cafeniu,
maron, alb, negru
19
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marfurilor; servicii de îmbuteliere; livrări de
bunuri; transport (livrarea bunurilor);
ambalarea bunurilor; livrarea de colete;
închirierea de frigidere; închirierea camerelor
frigorifice; închirierea containerelor de
depozitare; închirierea platformelor de
vehicule; închirierea depozitelor; depozitarea;
depozitarea bunurilor; ambalarea bunurilor,
toate acestea şi pentru esenţe pentru fabricarea
băuturilor, extracte din fructe non-alcoolice,
băuturi din suc de fructe non-alcoolice, bere,
must de bere, extrase de hamei pentru
prepararea berii, băuturi izotonice, bere de
malţ, băuturi non-alcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru non-alcoolic,
cotail-uri non-alcoolice, sucuri de fructe, bere
de ghimbir.

(210) M 2015 07473
(151) 11/11/2015
(732) STADA M & D S.R.L., B-dul Splaiul
Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2,
ap. 38, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI
(540)
Proctosanum
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Suplimente alimentare pentru tratamentul
şi/sau prevenirea varicelor / hemoroizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07472
(151) 11/11/2015
(732) S.C. AKTIVRES S.R.L., Str. Prel.
Ion Roată nr. 3, jud. Constanţa,
900277, CONSTANŢA ROMANIA

(210) M 2015 07474
(151) 11/11/2015
(732) S.C. PROCER COMPANY S.A.,
Str. Lânăriei nr. 93-95, etaj 2, sector 4,
040323, BUCURESTI ROMANIA

(540)
(540)
tat TÜM

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
THE ORIGINAL ALEXANDER
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personal; recrutare de personal tehnic
temporar; servicii de consultanţă în recrutare;
publicitate pentru recrutare de personal;
consultanţă privind recrutarea de personal;
servicii profesionale de recrutare a
personalului; recrutare de personal pentru
asistenţă administrativă; recrutare de personal
pentru domeniul informatic; consilierea
managementului privind recrutarea de
personal; servicii publicitare privind
recrutarea de personal; furnizare de informaţii
privind recrutarea personalului; servicii de
recrutare a personalului de conducere; servicii
de intermediere de recrutare de personal;
consultanţă în materie de recrutare a
angajatilor; administrarea resurselor umane şi
servicii de recrutare; recrutare şi plasare a
forţei de muncă; asistenţă privind recrutarea şi
plasarea de personal; servicii de consultanţă
privind recrutarea de personal; servicii de
intervievare pentru recrutarea de personal;
servicii de recrutare şi plasare a forţei de
muncă; furnizare de consiliere cu privire la
recrutare de absolvenţi; consiliere pe
probleme de recrutare în domeniul serviciilor
financiare; servicii de recrutare pentru
personal de asistenţă la birou; servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor şi
al marketingului; servicii de recrutare a
personalului şi agenţii de ocupare a forţei de
muncă; prelucrarea administrativă a datelor;
servicii de secretariat şi de birou; servicii de
fotocopiere de documente; servicii de scanare
şi prelucrare electronică de documente şi
informaţii.
38 Servicii de editare video; servicii de
telecomunicaţii; transmiterea de continut foto
şi video digital pe internet; transmiterea de
conţinut audio, video şi materiale
audiovizuale pe internet; furnizarea accesului
prin intermediul site-urilor web la informaţii
şi materiale video, audio şi foto legate de

(531) Clasificare Viena:020101; 020120;
070506; 070508; 241725; 250119;
250125;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 07475
(151) 11/11/2015
(732) STUDIO JOBS S.R.L., Şos. Mihai
Bravu nr. 116, bl. D5, sc. 1, ap. 38,
sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA
(740) S O C I E T A T E
CIVILĂ
PROFESIONALĂ
ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
LUPŞA ŞI ASOCIAŢII, Str. Socului
nr. 51D, comuna Corbeanca, judeţ
Ilfov sat PETREŞTI
(540)

STUDIOJOBS ONLINE VIDEO
RECRUITMENT
(591) Culori revendicate:verde, gri
(531) Clasificare Viena:260118; 270512;
270519; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Software de calculator (programe).
35 Servicii de recrutare; recrutare de personal;
recrutare de personal permanent; recrutare de
personal executiv; plasare şi recrutare de
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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 11.11.2015

recrutarea şi plasarea forţei de muncă;
furnizarea de forumuri online, camere de chat,
portaluri şi comunităţi online pe internet;
poştă electronică şi servicii de mesagerie
(telecomunicatii).
41 Producţie audio, video şi fotografie.
42 Închirieri de hardware şi software;
dezvoltare software, programare şi
implementare; servicii de găzduire, software
ca şi serviciu şi închiriere de software;
închirieri de calculatoare şi de software;
personalizare de hardware şi software de
calculator; închirieri de hardware şi software
pentru calculatoare; închirierea şi întreţinerea
software-ului de computer; mentenanţă de
hardware şi software pentru computere;
închirieri de calculatoare şi de software de
calculator; închirieri de calculatoare şi
actualizare de software de calculator;

proiectare şi dezvoltare de software pentru
baze de date electronice; diagnoza
problemelor la hardware-ul de calculator
folosind un software; dezvoltare şi testare de
metode de calcul, de algoritmi şi de software;
proiectare de calculatoare şi de software de
calculatoare pentru analizele şi rapoartele
comerciale; furnizarea de informaţii despre
proiectarea şi dezvoltarea de software, de
sisteme şi de reţele de calculatoare.
45 Servicii de investigaţii în domeniul
resurselor umane.
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